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przewodniczącego

GRUDZIEŃ 2013

W YDARZENIA
( 11.11 – 8 .12 )
15.11. Oﬁcjalna inauguracja działalności odnowionego klubu kultury Soboniowice z udziałem
prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława
Kośmidera, a także radnych miasta i Dzielnicy X.
Powierzchnia placówki wzrosła z 80 kw. do 135 m
kw. Rozbudowa trwała prawie trzy miesiące.

Tak
to widzę…

8.11. Waldemar Domański, radny Dzielnicy X,
twórca i dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki, został
odznaczony medalem Honoris Gratia, przyznanym
mu przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w uznaniu za zainicjowanie i współorganizowanie lekcji śpiewania. Pięćdziesiąta lekcja odbyła
się 11. listopada na Rynku Głównym w Krakowie.

Szanowni Państwo,
Nadszedł grudzień - to odpowiedni
moment, by podsumować efekty
tegorocznej pracy Rady Dzielnicy X.
Był to okres obfitujący w wiele ważnych
wydarzeń. Na Klinach w wyniku
naszych starań powstały m.in. klub
kultury, plac zabaw „Radosna
Szkoła” przy SP 97, parking przy
ul. Kostrzewskiego.
Kostrzewskiego Wykonano kolejny
etap rewitalizacji fortu oraz projekt
nowej drogi wyjazdowej z osiedla przy
ul. Mieczykowej.
Mieczykowej W Opatkowicach
wymieniliśmy nawierzchnię
ul. Smoleńskiego,
Smoleńskiego zbudowaliśmy dwa
place zabaw:
zabaw „Radosna Szkoła” przy SP
nr 134 oraz w rejonie ulic Ważewskiego
i Taklińskiego. W Swoszowicach
wyremontowane zostało boisko
przy SP nr 43 oraz trwa budowa
boiska wielofunkcyjnego przy klubie
sportowym Krakus.
Krakus We Wróblowicach
nową nawierzchnię zyskała
ul. Czuchnowskiego,
Czuchnowskiego zakończono tam
także remont dachu ZSO 35
35.
Oczywiście w przyszłym roku nadal
będziemy poprawiać dzielnicową
infrastrukturę – mamy duże plany!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2014 Roku życzę
Państwu wielu duchowych przeżyć
i wszelkiej pomyślności.

MACIEJ NAZIMEK
PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY X
maciejnazimek@op.pl
ORAZ

11.11. W placówkach oświatowych i kulturalnych w Dzielnicy X uroczyście świętowano kolejną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
20.11. Podczas sesji Rada Dzielnicy X podjęła
uchwałę o przeznaczeniu w przyszłorocznym budżecie 17 850 zł na lokalne wydarzenia kulturalne.
7.12. W Klubie Kultury Kliny odbył się ﬁnał konkursu międzyszkolnego „Talenty z sąsiedztwa”.
Uczestniczyli w nim uczniowie z publicznych szkół
podstawowych z terenu Dzielnicy X: SP 43, SP 97,
SP 134 i SP 135 (z ZSO 35). Licznie zgromadzona
publiczność oklaskiwała występy artystyczne oraz
popisy sportowe. Najlepsi, wskazani przez fachowe jury konkursu, otrzymali nagrody ufundowane
przez Radę Dzielnicy X.

Fot. „Dziesiątka”

Maciej Nazimek, przewodniczący Rady
Dzielnicy X, dyżuruje w jej siedzibie przy
ul. Inicjatywy Lokalnej 5 w pierwszą środę
każdego miesiąca w godz. 17.00 - 20.00
(prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci
spotkania w sekretariacie Rady, nr tel.
12 264 92 01)

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Swoszowice Miasta Krakowa, nakład 3000 egz. bezpłatnych
Adres redakcji: siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 Kraków, tel. 12 264 92 01,
e-mail: dzielnica10@um.krakow.pl, www.dzielnica10.krakow.pl
Druk: Wydawnictwo-Drukarnia EKODRUK, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 30-553 Kraków
Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty i skracania nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnymi tytułami. Nie odpowiadamy za treść
zewnętrznych ogłoszeń.

Szanowni Państwo,
Sprawując funkcję przewodniczącego
Rady m. Krakowa oceniam mijający rok
z perspektywy całego miasta. Dla
południowej jego części minione 12
miesięcy obfitowało w wiele miejskich
inwestycji realizowanych w bliskiej
współpracy z Radą Dzielnicy X. Latem
na Klinach otwarto jedyny w całym
Krakowie nowy klub kultury. Też dla
mieszkańców Klinów powstał projekt
nowej ulicy przy osiedlu Mieczykowa.
W Soboniowicach wyremontowano
siedzibę tamtejszego klubu kultury,
a w Swoszowicach wykonywany jest
projekt przebudowy ul. Myślenickiej.
Na rok 2014 zaplanowano budowę
wspomnianej ulicy na Klinach oraz
wykonanie projektu nowego przedszkola
zlokalizowanego w pobliżu tego osiedla.
Również w przyszłym roku wykonany
zostanie projekt rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 43 w Swoszowicach
oraz remont boiska przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 35 we
Wróblowicach.
Rok 2015 rysuje się jako wielki
plac budowy w Swoszowicach:
chcemy rozpocząć modernizację ul.
Myślenickiej oraz prace budowlane
w tamtejszej szkole. Tak więc
w Dzielnicy X dużo się wydarzyło
i jeszcze więcej się wydarzy!
Wszystkim Państwu życzę
bogatych duchowo Świąt Bożego
Narodzenia oraz szczęśliwego,
a także satysfakcjonującego Nowego
2014 Roku.

BOGUSŁAW KOŚMIDER
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KRAKOWA
boguslaw.kosmider@gmail.com

www.kosmider.krakow.pl
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Rok 2013 – Kliny

Fot. „Dziesiątka”

Rok 2013 przyniósł Klinom wiele
zmian. Zacznijmy od wydarzenia, dzięki
któremu ta szybko rozrastająca się część
Krakowa, zamieszkana już przez około 10
tysięcy osób, przestała być typową miejską sypialnią. 8 września w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców i zaproszonych gości oficjalnie rozpoczął swoją
działalność Klub Kultury Kliny (KKK),
filia Domu Kultury „Podgórze”, powstała z inicjatywy przewodniczącego Rady
Dzielnicy X Macieja Nazimka, wspieranego przez przewodniczącego Rady m. Krakowa Bogusława Kośmidera i dyrektor
DK „Podgórze” Martę Perucką-Tytko.
KKK to jedyna otwarta w tym roku
w Krakowie nowa placówka kulturalna.
Funkcjonuje w przyziemiu kościoła pw.
św. Rafała Kalinowskiego na Klinach-Zaciszu i nie powstałby bez wielkiej
przychylności miejscowej parafii oraz
życzliwości jej proboszcza, księdza Jana
Jarco. Co szczególnie cenne: działa bez
naliczania czynszu za użyczone pomieszczenia, jedynie za zwrotem kosztów
ogrzewania, energii elektrycznej itp.
Klubem kieruje Adam Rymont, pomaga mu Artur Bienia. Obaj od wielu lat
są mieszkańcami Klinów, mocno zaangażowanymi w życie lokalnej społeczności.
O tym, jak potrzebna i oczekiwana
była tego rodzaju placówka, świadczy
fakt, że obecnie, zaledwie trzy miesiące po otwarciu, w KKK działa 20 grup

Spektakl teatralny dla dzieci w Klubie Kultury Kliny

Fot. „Dziesiątka”

Radni: Maciej NAZIMEK (przewodniczący Rady Dzielnicy X)

Plac zabaw „Radosna szkoła” w SP 97

zajęciowych, gromadzących uczestników
w różnym wieku – dzieci, młodzież i dorosłych. Plastyka, taniec, język angielski, tenis stołowy, teatr, zajęcia wokalne,
fotografia, nauka gry na instrumentach
muzycznych, warsztaty z zakresu emisji
głosu. Do tego okazjonalne imprezy, cykl
spotkań „Historia wokół nas”, międzyszkolny turniej artystyczny młodych talentów, spektakle teatralne dla dzieci…
Dzieje się naprawdę dużo.
Kto wie, być może kiedyś Klub Kultury Kliny przeniesie się do dawnego

poaustriackiego fortu u wylotu ul. Borkowskiej. To oczywiście raczej odległa
przyszłość, ważne jednak, że w sprawie
tej imponującej aczkolwiek zaniedbanej
i przez lata bardzo zdewastowanej historycznej budowli coś wreszcie zaczęło
się dziać. Bardzo intensywnie zabiegają
o to radni Dzielnicy X Tadeusz Murzyn
i Józef Marchewka, którzy pozyskują dla
idei odnowienia fortu kolejne instytucje.
M.in. Wydział Architektury i Urbanistyki
Politechniki Krakowskiej oraz Społeczny
Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.
28 czerwca w siedzibie małopolskiego
wojewódzkiego konserwatora zabytków
zaprezentowano wyróżniające się prace
studentów kierunku Architektura Krajobrazu, realizujących temat: „Rewaloryzacja i adaptacja krajobrazu warownego
Twierdzy Kraków - projekt zagospodarowania Fortu 52 Borek na ośrodek kultury oraz park publiczny”. Następnego
dnia w pomieszczeniu po dawnej kaplicy
na Klinach-Zaciszu otwarto poświęconą
im wystawę. W nr 2/2013 „Dziesiątki”
przedstawiliśmy bardzo ciekawy projekt
rewitalizacji fortu i jego adaptacji do nowych celów, wykonany przez troje studentów PK, pracujących pod kierunkiem
prof. Andrzeja Kadłuczki i dr Jolanty
Sroczyńskiej. Według tej koncepcji dawna budowla militarna, otoczona parkiem
miejskim, miałaby pomieścić dom kultury, nowoczesne centrum konferencyjne,
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Rok 2013 – Kliny

Fot. „Dziesiątka”

Fot. „Dziesiątka”

Wo j c i e c h L I S Z K A , J ó z e f M A RC H E W K A , Ta d e u s z M U R Z Y N ,

Prace przy rewitalizacji Fortu 52

Fot. „Dziesiątka”

muzeum oraz ośrodek rekreacji z basenem, siłownią, kompleksem saun itp.
Cały południowy odcinek Twierdzy
Kraków zostałby przekształcony w park
kulturowy.
W tym roku za pieniądze z budżetu Dzielnicy X uporządkowano zieleń
w rozległym otoczeniu Fortu 52. Usunięto chaszcze, powalone drzewa, część roślinności porastającej zabytkowe mury.
Rozpoczął się również remont kapitalny
dachu dawnych koszar, według projektu
wykonanego jeszcze w ubiegłym roku za
dzielnicowe pieniądze. Na same prace
remontowe Rada Dzielnicy X pozyskała
pieniądze z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, pozostającego w dyspozycji SKOZK.
Radni z Klinów jak zwykle poświęcili
bardzo dużo uwagi Szkole Podstawowej

Międzyszkolny dzielnicowy turniej sportowy

Parking przy ul. Kostrzewskiego

nr 97. W tym roku otrzymała ona - urządzony w ramach rządowego programu
„Radosna Szkoła”, lecz w znacznym
stopniu sfinansowany z dzielnicowego
budżetu - plac zabaw dla najmłodszych
uczniów. Został on oficjalnie oddany do
użytku 14 październiku, w Dniu Edukacji
Narodowej. Rozmieszczone wśród zieleni, na bezpiecznym podłożu, w niezagospodarowanej dotychczas części szkolnego terenu (około 600 m kw. powierzchni)
drabinki, drążki, przeplotnie, pomosty,
zjeżdżalnie, huśtawki, równoważnie są
uzupełnieniem zbudowanego w ubiegłym
roku ze środków Dzielnicy X przyszkolnego nowoczesnego, kolorowego placu do
ćwiczeń ruchowych i rekreacji.
Za dzielnicowe pieniądze wyremontowano część ogrodzenia i wykonano
przyłącze wody do podlewania oddanego

w ubiegłym roku trawiastego boiska piłkarskiego (nie trzeba będzie płacić za ścieki).
Rada, podobnie jak w poprzednich
latach, sfinansowała międzyszkolny turniej sportowy, odbywający się na obiektach SP 97, oraz dodatkowe lekcje WF
dla uczniów. I jeszcze jeden akcent sportowy: z inicjatywy przewodniczącego
Nazimka i dzięki funduszom Rady Dzielnicy X na gminnej działce w okolicach
os. Pod Fortem powstały dwa place do
gry w piłkę nożną. Teren został pozbawiony darni, oczyszczony, wyrównany
i obsiany trawą. Boiska, każde o wymiarach 10 na 22 metry, służą mieszkającym w tej części Klinów dzieciom, które
z braku innych, bezpieczniejszych i lepszych miejsc, bawiły się przedtem na pobliskiej pętli autobusowej.
Sporo dobrego działo się w obszarze
infrastruktury. Dzięki zaangażowaniu
radnego Wojciecha Liszki na dzierżawionej dotychczas przez osoby prywatne
gminnej działce przy ul. Kostrzewskiego,
w pobliżu obiektów użyteczności publicznej (szkoła, kościół), powstał ogólnodostępny parking z piętnastoma miejscami
postojowymi, oświetleniem, chodnikiem
i przejściem dla pieszych. Całość kosztów - projektu i budowy - pokryto z budżetu Dzielnicy X. Pierwsze, pisemne,
prośby mieszkańców o wybudowanie
w tym miejscu parkingu napływały już
podczas poprzedniej kadencji Rady, teraz udało się je spełnić.
Radny Liszka pamiętał również
o potrzebach najmłodszych mieszkańców Klinów – zadbał o doposażenie
mieszczącej się przy ul. Judyma filii
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Fot. „Dziesiątka”

Fot. „Dziesiątka”

A g n i e s z ka P O G O DA - TOTA , A n d r z e j B A L I C K I , Wa l d e m a r D O M A Ń S K I

Nowe oświetlenie na ul. Bluszczowej

Przedszkola Samorządowego nr 145. Na
tamtejszym placu zabaw pojawiły się zakupione ze środków dzielnicowych nowe
urządzenia.
Owocem konsekwentnych działań
wspomnianego już radnego Tadeusza
Murzyna był kolejny etap modernizacji
ul. Narvik. Na około 250-metrowej jej
długości, między ulicami Banachiewicza
i Zawiszy, została zbudowana kanalizacja
deszczowa. Inwestycję tę sfinansowała
w całości Dzielnica X.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem
było wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic Korpala (około
160 m) i Anny Szwed-Śniadowskiej (ok.

Nowa nawierzchnia ul. Siostry Zimmer

120 m) oraz budowy skrzyżowania ul.
Korpala z ulicami Bartla i Krygowskiego. Nowy układ komunikacyjny w tym
rejonie Klinów bardzo ułatwi dojazd
i wyjazd z osiedla przy ul. Mieczykowej.
Sprawa tej inwestycji, która ma zostać
zrealizowana w przyszłym roku, ruszyła ostro z miejsca dzięki bliskiej współpracy Rady Dzielnicy X z Radą Miasta
Krakowa.
Zespół roboczy, w skład którego
wchodzą przewodniczący Rady Dzielnicy X Maciej Nazimek, przewodniczący
Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider oraz kierownictwo Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu,

PRZEDSIĘWZIĘCIA SFINANSOWANE
Z BUDŻETU DZIELNICY X
Szkoła Podstawowa nr 97:
– doﬁnansowanie budowy placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” –
50 000 zł
– kontynuacja odwadniania budynku szkoły – 37 000 zł
– ogrodzenie boiska – 20 000 zł
– wykonanie przyłącza do podlewania boiska trawiastego – 7 000 zł
– doﬁnansowanie imprez z okazji Dnia Dziecka i Sportu – 2 000 zł
– sﬁnansowanie dodatkowych lekcji WF i prowadzenia sportowych kół zainteresowań –
9 100 zł
ul. Narvik (między ul. Zawiszy i ul. Banachiewicza): budowa kanalizacji opadowej (I etap)
– 350 000 zł
ul.ul. Kostrzewskiego/Zagaje: budowa ogólnodostępnego parkingu – 130 000 zł
Uporządkowanie zieleni na terenie Fortu nr 52 „Borek” – 44 000 zł
ul. Siostry Zimmer: wymiana nawierzchni – 33 000 zł
ul. Forteczna: remont chodnika na odc. od ul. Warownej do ul. Czerskiej – 22 000 zł
Urządzenie dwóch trawiastych placów do gry w piłkę w rejonie ul. Bartla – 5 000 zł
Filia Przedszkola nr 135, zakup zabawek ogrodowych – 5 000 zł
Ponadto: modernizacja oświetlenia na ul. Bluszczowej i Bastionowej oraz ul.ul. Pustynnej,
Eibischa, Gałęzowskiego i Welońskiego (projekty).

skonsultował wykonany projekt drogi
z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mieczykowej.
Radna Agnieszka Pogoda-Tota skupiła swą uwagę na uzupełnieniu i modernizacji oświetlenia ulicznego. Dzięki jej
staraniom na Klinach (ul. Bluszczowa, ul.
Bastionowa, projekt dla ulic: Pustynnej,
Eibischa, Gałęzowskiego, Welońskiego)
jest jaśniej, a przez to bezpieczniej.
Starania radnego Andrzeja Balickiego zaowocowały m.in. położeniem nowego dywanika asfaltowego na ul. Siostry
Zimmer.
Domeną radnego Waldemara Domańskiego jest integracja i aktywizacja
lokalnej społeczności. Duży, wykraczający poza granice kraju rozgłos medialny
zyskała zainicjowana przez niego akcja
spontanicznego zamalowywania pseudograffiti na murach. Przyniosła też realne
skutki – ze ścian budynków na Klinach
zniknęły pokrywające je wulgarne napisy i obsceniczne rysunki. Ponad 100 osób
uczestniczyło w zorganizowanym przez
Waldemara Domańskiego, a współfinansowanym przez Dzielnicę X Pikniku
Sąsiedzkim. Na aktywności wspomnianego radnego skorzystały również…
ptaki, a to z racji mocno rozpropagowanej przez niego akcji wieszania budek
lęgowych.
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w uznaniu zasług Waldemara Domańskiego, jako twórcy Biblioteki Polskiej
Piosenki, a także pomysłodawcy i współorganizatora sławnych w całej Polsce
lekcji śpiewania (odbyło się ich już 50)
odznaczył go medalem Honoris Gratia.
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Rok 2013 – Swoszowice

Fot. „Dziesiątka”

Radni: Sebastian BROŻYNA, Dominik J. GALAS, Andrzej JOŃCZYK, Krzysztof POTAŃCZYK

Boisko sportowe przy SP 43

Mijający rok minął w Swoszowicach
pod znakiem sportu i inwestycji w infrastrukturę sportową. Starania radnych
Krzysztofa Potańczyka i Andrzeja Jończyka zaowocowały rozpoczęciem budowy nowego obiektu piłkarskiego na
terenie WLKS Krakus. Z pokrytego tzw.
sztuczną trawą boiska o wymiarach 62
na 30 metrów będą korzystali zarówno
młodzi piłkarze, trenujący w swoszowickim klubie, jak i wszyscy mieszkańcy.
Finansowana z budżetu Dzielnicy X inwestycja przy ul. Moszyńskiego jest realizowana w cyklu trzyletnim.
O nowe, atrakcyjne, wielofunkcyjne
boisko sportowe wzbogaciła się Szkoła
Podstawowa nr 43. Mocno już zniszczony
asfalt został zastąpiony nowoczesną nawierzchnią poliuretanową. Zamontowano wyposażenie, dzięki któremu będzie
można tu grać w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę. Zmodernizowano skocznię w dal. Również w tym
przedsięwzięciu znaczący udział mieli
wspomniani wyżej radni.
Podsumowując mijający rok nie można pominąć spektakularnego sukcesu wychowanka „Krakusa” Rafała Majki, który
zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej jednego z najsłynniejszych i najtrudniejszych wyścigów kolarskich świata
- Giro d’Italia. To najlepszy wynik osiągnięty kiedykolwiek przez polskiego zawodnika w tej prestiżowej imprezie. Sekcja
jeździecka „Krakusa” obchodziła w 2013 r.
jubileusz 50-lecia swojego istnienia.
Oczywiście nie samym sportem człowiek żyje…

Budowa boiska WLKS Krakus

Ważnym wydarzeniem było uchwalenie w tym roku planów zagospodarowania
przestrzennego „Swoszowice-Uzdrowisko”
i „Swoszowice-Wschód”. Dzięki trzyletniej walce radnych i mieszkańców została
z nich usunięta trasa tranzytowa, mająca połączyć zakopiankę z ul. Podgórki,
poprzez ulice Kąpielową i Borowinową.
Do tych planów oraz do kolejno uchwalanych - „Soboniowice”, Rajsko” i „Kosocice” - Komisja Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy X pod przewodnictwem
Andrzeja Jończyka przygotowała i zgłosiła
kilkadziesiąt innych uwag, własnych oraz
pochodzących od mieszkańców i WLKS
Krakus. Część z nich znalazła się już w planach, pozostałe czekają na rozstrzygnięcie
w przygotowywanym do wyłożenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Krakowa, do którego rada dzielnicy zgłosiła kolejnych kilkadziesiąt uwag.
Dzięki staraniom radnych Andrzeja
Jończyka i Krzysztofa Potańczyka udało
się wprowadzić ostatnio do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego odkładaną od
kilkudziesięciu lat przebudowę Szkoły
Podstawowej nr 43. Posunęła się do przodu sprawa przebudowy ul. Myślenickiej.
Udało się pokonać kilka istotnych problemów formalno-prawnych, utrudniających
rozpoczęcie realizacji tego niezwykle
ważnego przedsięwzięcia. W miejskim
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ujęto
środki na jego sfinansowanie.
Podczas spotkania, zorganizowanego w kwietniu w swoszowickiej SP 43,
radni Jończyk i Potańczyk, przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław

Kośmider oraz przedstawiciele Urzędu
Miasta Krakowa i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przybliżyli
skomplikowane kwestie związane z modernizacją ul. Myślenickiej licznie przybyłym mieszkańcom.
Z innych tegorocznych dokonań warto wymienić wykonanie odprowadzenia
wód opadowych na ciągu pieszym między ul Borowinową a tunelem, dokończenie budowy przejścia dla pieszych
w pobliżu przystanku MPK „Swoszowice-Osiedle” wraz z postawieniem wiaty
i ławki, powstrzymanie budowy ogrodzenia Parku Zdrojowego, instalację luster
drogowych na wylotach ulic Stawisko
oraz Moczydło.
Dzięki staraniom radnych Jończyka
i Potańczyka swoszowicka biblioteka przy
ul. T. Chałubińskiego otrzymała pokaźną
kwotę na uzupełnienie księgozbioru.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
SFINANSOWANE
Z BUDŻETU DZIELNICY X
WLKS Krakus:
– budowa boiska wielofunkcyjnego –
375 000 zł
– montaż monitoringu wizyjnego – 5 000 zł
– remont obiektów klubowych – 2 500 zł
ul. ul. Hubalczyków (Jugowice) i Borowinowa: remont odwodnienia – 40 000 zł
Podgórska Biblioteka Publiczna ﬁlia w
Swoszowicach: zakup wyposażenia i
książek – 4 000 zł
Doﬁnansowanie paraﬁady – 5 000 zł.
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Rok 2013 – Opatkowice

Fot. „Dziesiątka”

Fot. „Dziesiątka”

Radni: Jan MIKUŁA, Andrzej PACHEL

Ogródek jordanowski przy ul.ul. Ważewskiego/Taklińskiego

Fot. „Dziesiątka”

Jak ujarzmić Wilgę, rzeczkę niewielką, ale groźną, której wylewy rokrocznie
wyrządzają duże szkody mieszkańcom
Opatkowic, właścicielom domów położonych wzdłuż jej biegu? W 2011 r. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Krakowie dokonał regulacji tego cieku
na odcinku 500 metrów poniżej kładki dla
pieszych w ciągu ul. Starowiejskiej. Na regulację wciąż czeka jednak 680-metrowej
długości odcinek rzeki powyżej wspomnianej kładki. Rada Dzielnicy X wielokrotnie
domagała się od właściwych instytucji
podjęcia energiczniejszych działań w tej
sprawie. MZMiUW tłumaczył się względami formalnymi, które uniemożliwiały
uzyskanie pozwolenia na budowę. W październiku, dzięki staraniom wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy X Jana Mikuły
i zaangażowaniu przewodniczącego Rady
m. Krakowa Bogusława Kośmidera, Kuria Metropolitalna w Krakowie wyraziła
zgodę na czasowe zajęcie należącego do
Archidiecezji Krakowskiej terenu wzdłuż
Wilgi oraz na wycinkę drzew i krzewów
w rejonie przyszłych robót. Umożliwi to

Plac zabaw „Radosna szkoła” w SP 134

Nowa nawierzchnia ul. Smoleńskiego

rozpoczęcie w 2014 r. realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.
Innym ważnym elementem działań
zapobiegających powodziom w Opatkowicach była dokonana w tym roku modernizacja przepustu na potoku Olszynka w ciągu ul. Smoleńskiego.
Warto dodać, że wymienione wyżej
prace nie obciążają budżetu Dzielnicy X.
Za dzielnicowe pieniądze wyremontowana została ul. Smoleńskiego, która staraniem Jana Mikuły otrzymała w tym
roku nową nawierzchnię asfaltową na
odcinku około 1100 metrów. Wspomniany radny zadbał również o położony przy
ul. Smoleńskiego skwer – jego ścieżki zostały wyłożone estetyczną kostką, która
zastąpiła zniszczone płyty chodnikowe.
Radny Andrzej Pachel doprowadził
do pomyślnego końca skomplikowaną,

ze względu na trudne warunki terenowe,
budowę ogródka jordanowskiego między
ulicami Ważewskiego, a Taklińskiego.
Obiekt ten ma charakter wielofunkcyjny
i jest dostępny również dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Przy opatkowickiej Szkole Podstawowej nr 134 - w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”, ale przy
poważnym wsparciu finansowym Dzielnicy X - powstał kolorowy plac zabaw.
Podwójna huśtawka, sześciokąt z pajęczyną, linarium stożek, dwie wieże
z równoważnią, wiszący mostek, pochylnia, przeplotnia, drabinka, zjeżdżalnia
i ścianka wspinaczkowa, rozmieszczone
na powierzchni 240 m kw., będą służyć przede wszystkim najmłodszym
uczniom.

PRZEDSIĘWZIĘCIA SFINANSOWANE
Z BUDŻETU DZIELNICY X
Szkoła Podstawowa nr 134:
– doﬁnansowanie budowy placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” – 57 000 zł
– zakup wyposażenia do wyremontowanego pokoju nauczycielskiego i pomocy dydaktycznych – 5 300 zł
Przedszkole nr 145: ocieplenie części budynku – 40 400 zł
Doﬁnansowanie organizacji imprez w SP nr 134 i Przedszkolu nr 145 – 5 000 zł
ul. Smoleńskiego: wymiana nawierzchni jezdni i remont chodnika – 301 000 zł.
ul. ul. Ważewskiego/Taklińskiego: zagospodarowanie ogródka jordanowskiego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – 180 000 zł
Utwardzenie przedłużenia ul. Zakarczmie – 40 000 zł
Modernizacja oświetlenia na ul. Starowiejskiej oraz ul. Dzikiej Róży (projekt) – 39 000 zł
Modernizacja OSS Opatkowianka (kontynuacja) – 18 500 zł
Montaż ogrodzenia w ciągu ulicy Zakopiańskiej na przedłużeniu ul. Inicjatywy Lokalnej
(II etap) – 12 000 zł.
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Rok 2013 – Wróblowice

Fot. „Dziesiątka”

Fot. „Dziesiątka”

Radni: Piotr JAŁOCHA, Marcin SZEWCZYK

Nowa nawierzchnia ul. Czuchnowskiego

Większość ulic we Wróblowicach
przebiega przez grunty prywatne, zazwyczaj o skomplikowanej strukturze
własnościowej, bez przeprowadzanych
od pokoleń postępowań spadkowych.
To niezwykle utrudnia, a często wręcz
uniemożliwia jakiekolwiek ich modernizowanie. Tym bardziej warto podkreślić,
że w tym roku dzięki staraniom radnego
Piotra Jałochy udało się wyremontować
ul. Czuchnowskiego, która otrzymała
nową, gładką nawierzchnię asfaltową.
Wspomniany radny od lat troszczy
się również o osiedlowy klub kultury,
będący lokalnym centrum życia społecznego. W ubiegłym roku Rada Dzielnicy
X na prace remontowe w budynku, będącym siedzibą klubu, wydała 36 000
zł. W 2013 r. wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania. Pojawił się

Dzięki wymianie instalacji c.o. w klubie kultury Wróblowice zrobiło się cieplej

nowy piec c.o. i nowe grzejniki. Dzięki
temu licznym uczestnikom zajęć organizowanych przez tę prężną placówkę jest
cieplej. Powinny też znacząco zmniejszyć się rachunki za energię.
Jak co roku wiele działo się również
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr
35. Działa tu jedyne w Dzielnicy X gimnazjum, a także szkoła podstawowa oraz
przedszkole. Do wspomnianych placówek uczęszcza łącznie około 600 dzieci. W 2013 r. zakończono finansowany
z dzielnicowych pieniędzy remont dachu
nad małą salą gimnastyczną (wymiana
pokrycia z blachy). Pieniądze pozostałe
z tego przedsięwzięcia (jak mówi dyrektor
Mariusz Wagiel, oszczędności były możliwe dzięki temu, że ZSO 35 samodzielnie organizuje przetargi, nie korzystając
z pośrednictwa administracji oświatowej)
przeznaczono na kontynuację remontu
ogrodzenia wokół terenu szkolnego.

*
Z tegorocznych przedsięwzięć w innych rejonach Dzielnicy X szczególną
uwagę warto zwrócić na zakończenie
trwającej prawie trzy miesiące rozbudowy siedziby klubu kultury Soboniowice. Była ona możliwa dzięki dobrej
współpracy Rady Dzielnicy X z władzami miasta. Powierzchnia soboniowickiej
placówki wzrosła z 80 do 135 m kw. Zamiast dwóch sal, klub dysponuje obecnie
salą kameralną, pracownią plastyczną,
salą muzyczną, aneksem socjalnym oraz
pomieszczeniem biurowym. Wszystkie
pomieszczenia zostały gruntownie odnowione - wymieniono drzwi, terakotę,
wybudowano nowe toalety, wyremontowano część dachu, wykonano nową elewację i ocieplenie budynku. Zmiany te
znacząco podniosły komfort prowadzenia zajęć i przyczynią się do rozszerzenia
oferty programowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA SFINANSOWANE
Z BUDŻETU DZIELNICY X
ul. Czuchnowskiego: remont nawierzchni – 55 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35: zakończenie remontu dachu nad małą salą gimnastyczną oraz kontynuacja remontu ogrodzenia – 50 000 zł
Osiedlowy Klub Kultury Wróblowice: modernizacja centralnego ogrzewania – 30 000 zł

Jedna z sal rozbudowanego klubu kultury
w Soboniowicach

Przedsięwzięcia zrealizowane na innych osiedlach oraz o charakterze
ogólnodzielnicowym
Utrzymanie terenów zielonych – 87 000 zł
Doﬁnansowanie działalności osiedlowych klubów kultury – 16 500 zł
III Dzielnicowy Turniej Sportowy dla uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy X –
5 000 zł
Modernizacja obiektów sportowych OKS Rajsko – 20 000 zł
ul. Osterwy (Kosocice): remont sięgacza przy cmentarzu – 15 300 zł.

